GEBRUIK JE BIJBEL!
Het nut van tekstmarkeringen en notities in je Bijbel
In het boek “The life and work of Dwight Lyman Moody”, door ds. J. W. Chapman, staat het
volgende te lezen over de Bijbelleraar en evangelist D.L. Moody (1837-1899):
“Moody’s Bijbel was een echt warenhuis van schatten. Elke pagina bevatte
markeringen (onderstrepingen), notities bij verzen, illustraties, etc. zelfs zoveel dat hij alleen
maar zijn Bijbel hoefde te openen om een perfecte basis te
hebben om zijn licht te laten schijnen”.
Chapman zegt dat Moody hem stimuleerde om ook in zijn
Bijbel aantekeningen te maken en dat hij dit ook is gaan
doen nadat hij Moody hoorde zeggen:
“Als een prediker een tekst bespreekt, markeer
deze. Schrijf een paar woorden in de kantlijn;
sleutelwoorden die er voor zorgen dat je –wanneer je ze
Moody spreekt duizenden mensen toe
leestde hele prediking weer in gedachten komt; Ik kan mij
tijdens een evangelisatiebijeenkomst.
op die manier preken herinneren van jaren geleden! Elke
prediker zou de uitlegging van een andere prediker om die manier moeten gebruiken en zelf
in staat moeten zijn –eventueel via een zijweg of een andere route- dezelfde boodschap op
de toehoorders over te brengen. Dit is vooral belangrijk als je op een plaats komt waar
prediking nodig is en er niemand is om te spreken. Dan sta je op, en predikt. Mensen zullen
dankbaar zijn dat je hen het Hemelse voedsel brengt. De wereld gaat ten onder door gebrek
er aan!”
Het markeren, notities maken e.d. in je Bijbel is dus een goede zaak. Dit gebruik van mensen
om hem heen leidde er toe dat Dr. Scofield zijn Reference Bible (Studie Bijbel) maakte.
Ondanks het feit dat er tegenwoordig veel studiebijbels of ‘Bijbels met kantekeningen’
beschikbaar zijn, zijn de éigen aantekeningen de meest waardevolle. Immers: het zijn zaken
die je persóónlijk raken of raakten en juist die zaken kun je als uitlegger het beste en meest
geëngageerd overbrengen op je toehoorders!
Neem je Bijbel mee!
Moody was zelf een enthousiast “bijbelstudent” en onderwijzer; één van zijn belangrijkste
lessen was dat hij mensen voorhield dat ze de Bijbel niet lazen om hun geweten te sussen
maar de Bijbel moesten lezen om zich een beter beeld van Christus Jezus te vormen.
“Lees het Woord van God niet zoals ik het deed, om je geweten te sussen. Ik had de
regel voor mijzelf om twee tot drie hoofdstukken per dag te lezen. Als ik dat niet gedaan had,
deed ik dat nog snel als ik naar bed ging. Omdat ik mij verplicht voelde dat te doen. Ik kon
wat ik gelezen had nog geen úúr onthouden. Op die manier leer je niet veel van de Bijbel.
Als je de Bijbel leest, doe het dan om je een bééld te vormen. Jaag er naar om iets te
ontdékken in de Bijbel. Er zijn twéé woorden die de sleutel zijn tot de hele Bijbel: Christus
Jezus. Christus in het Oude én het Nieuwe Testament. En deze twee delen van de Bijbel
leggen elkaar uit. Dat is waar we naar moeten zoeken: Christus Jezus.”
“Laat ik nu verder gaan over het meenemen van je Bijbel. Neem een Bijbel mee waar
je ruimte voor notities en markeringen hebt. Als ik naar studies of predikingen van vrienden
ga en zij leggen de waarheid uit, dan noteer ik dat in mijn Bijbel [..] Ik hoop dat de dag zal
komen dat er mensen zijn die ’s morgens een prediking horen en ’s avonds deze zelfde
prediking door kunnen geven aan anderen. Ik geloof dat dat betere zendelingen zullen zijn
dan de missionarissen die worden gehuurd om dat werkt te doen.
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Ik hecht meer waarde aan de Bijbel die ik nu in m’n hand houd dan álle Bijbels die je
in New York kunt kopen. Als ik zónder deze Bijbel was gekomen dan zou ik mij erg eenzaam
gevoeld hebben. Ik heb deze Bijbel al zo lang bij mij dat ik eraan gewend ben geraakt.
Koop een goede Bijbel, één die duurzaam is, met een flexibele kaft, die meebuigt.
Stop hem in je jaszak en draag hem op je hart. Markeer teksten en maak notities in je Bijbel,
zodat je altijd weet welke plaatsen in de Bijbel je moet hebben als je iets zoekt en ze zullen
blij zijn dat je aanwezig bent bij de bidstonden en Bijbelstudies” (D.L. Moody)
In een artikel van zijn hand beveelt hij verder nog aan:
“Markeer nooit iets omdat iemand anders dat ook gemarkeerd heeft in zijn Bijbel of
omdat iemand zegt dat te doen. Als het je niet raakt, als je het niet begrijpt, schrijf het dan
niet op” [..] “Koop nooit een Bijbel waarin je géén notities of markeringen wilt maken”.
Tips voor Bijbelgebruik
Daarnaast doet Moody de onderstaande suggesties. Wie deze tips leest, ziet dat een aantal
er van in de loop der jaren zelfs zijn overgenomen door Bijbeluitgevers!
1. Op de blanco bladzijden voor- en achterin je Bijbel kun je teksten opschrijven die
antwoord geven op diverse vragen die mensen je (zouden kunnen) stellen met
referenties naar de plaatsen in de Bijbel waar het te vinden is. Schrijf korte steek- of
trefwoorden op, en daarachter de tekstverwijzing. Zodoende creëer je een eigen
‘concordantie’;
2. Tekstverwijzingen – noteer verwijzingen naar corresponderende teksten of
contrasterende teksten;
3. Spoorweg-verbindingen. Trek lijnen van de ene tekst naar de andere tekst (op dezelfde
bladzijde) die met elkaar in verband staan.
4. Schrijf samenvattingen. Schrijf in een paar steekwoorden een samenvatting aan het
begin van elk bijbelgedeelte of, op zijn minst, een bijbelboek.

Bronnen:
- “The life and work of Dwight Lyman Moody”, door ds. J. W. Chapman, 1900
(http://www.revival-library.org/)
- Golden Counsels Series, “Bible-Marking”, D.L. Moody
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